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Szanowni Czytelnicy, 

oddajemy w Wasze ręce specjalny zeszyt naszego czasopisma. 

Tym razem składa się on z tekstów będących efektem wystąpień i licznych 

dyskusji, które miały miejsce w trakcie XIV Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych 

i Prawnych. Białystok gościł jego uczestników w dniach 21-24 czerwca 2015 r., 

a miejscem obrad był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Tematem przewodnim były związki pomiędzy historią myśli politycznej 

a prawem i kulturą prawną. Tak sformułowany temat pozwolił licznym uczest-

nikom na zaprezentowanie swoich przemyśleń z bardzo różnych perspektyw 

poznawczych, umożliwiając w ten sposób głębsze zrozumienie złożoności 

i kompleksowości omawianej problematyki. Podobnie jak złożona i pełna niu-

ansów jest otaczająca nas rzeczywistość społeczna, polityczna i prawna, zarów-

no ta ujmowana w sensie lokalnym, jak również ta o znaczeniu globalnym. 

Odzwierciedleniem tak szerokiego i kompleksowego spektrum zaintereso-

wań poszczególnych badaczy zajmujących się historią myśli politycznej i praw-

nej oraz historią idei są teksty zawarte w prezentowanym Państwu zeszycie. Jak 

już wspominaliśmy, szeroka perspektywa poznawcza przyjęta przez naszych 

Autorów wydaje się być konieczna do lepszego zrozumienia otaczających i za-

chodzących wokół nas zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych, a także 

ich oddziaływania na gruncie prawa. W związku z tym, prezentujemy Państwu 

zarówno teksty będące „klasyczną” historią idei politycznych i prawnych, jak 

również takie, które są znacznie bliższe politologii, teorii prawa, fi lozofi i czy 

metodologii nauk prawnych. Mimo to wszyscy Autorzy starają się szukać od-

powiedzi na nurtujące ich pytania w kontekście stanu obecnej kultury prawnej 

i politycznej w Polsce i na świecie. W końcu, choć może brzmieć to banalnie, hi-

storia jest nauczycielką życia i czasem nie warto jest wyważać drzwi, które chy-

ba od dawna są już otwarte. Jednakże, powinniśmy pamiętać, że: hominis mens 
discendo alitur et cogitando (nauka i myśl są pożywieniem umysłu człowieka).

W trakcie lektury poszczególnych artykułów będziecie mogli zapoznać się 

Państwo z tekstami, w których przedmiotem badań była myśl polityczno-praw-

na zarówno starożytnych, jak i tych, którzy swoje przemyślenia formułowali 

w kontekście innych epok, łącznie ze współczesnością. Ponadto – zeszyt został 

wzbogacony o teksty odnoszące się do wzajemnych relacji pomiędzy myślą 

polityczną i prawną różnych epok i ich wzajemnym oddziaływaniem. Jak już 

wspominaliśmy w poprzednim akapicie, o teksty, w których główną wagę przy-

kłada się do rozważań niemal czysto fi lozofi cznych nad różnymi koncepcjami, 

wydawałoby się niemających już innego niż tylko historycznego znaczenia.

Ostatnim, bardzo ważnym i zarazem znacząco podnoszącym wartość na-

szego zeszytu, elementem jest fakt, że w żadnym z artykułów rozważania nie 



są prowadzone w pewnego rodzaju laboratoryjnej próżni. Zarówno Autorzy 

tekstów teoretycznych czy porównawczych, jak i tych będących studium przy-

padku swoje przemyślenia, argumenty i wnioski starają się umieścić w szer-

szym kontekście społecznym i kulturowym. Podsumowując, możemy z pewną 

dozą optymizmu stwierdzić, że uczestnicy Zjazdu oraz większość Autorów ni-

niejszych tekstów, nadal w prawach upatruje fundamenty państwa (in legibus 
fundamentum rei publicae). 

Wszystkie te elementy muszą się składać na efekt w postaci interesującej 

i „wciągającej” lektury, której Państwu w imieniu organizatorów Zjazdu, po-

szczególnych Autorów i swoim własnym życzymy! 
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